
Інформаційний лист 
 «Релакс по-волинськи + Біловезька пуща» 

23/08.2018р. – 26/08.2018р. 

Тур «Релакс по-волинськи + Біловезька пуща» 

Програма туру: 
1 День (четвер) 
23:15 Група збирається на станції метро Житомирська 
23:30 Автобус відправляється з місця зустрічі. Кожні 2-3 години  
будемо робити короткі зупинки для вашої зручності. 
 2 День (п’ятниця) 8:00  - Прибуття на Шацькі озера 
08:30 -  09:30 Сніданок  
 У програмі дня:       
10:00 Вирушаємо на автобусно - пішохідну екскурсію по 
Шацькому національному природному парку.  
• Відпочинок на Шацьких озерах  
• Побачимо озеро Світязь, Пісочне, Люцимир та Перемут.   
• Обід-пікнік  
• Вільний час. Відпочинок на озері Світязь. 
• 18:00 Поселення в готель. 
 
 3 День (субота). 05:00 Виїзд на кордон з Білорусією. Перетин 
кордону. По дорозі робимо зупинку, щоб обміняти валюту на 
білоруські рублі. 
У програмі дня:   
• Екскурсія у музей природи     
• Відвідування вольєрів з тваринами        
• Екскурсія в резиденцію Діда Мороза.      
• Зробимо зупинку в продуктовому супермаркеті м.Брест. 
22:00 Орієнтовний час повернення в готель.       
        
4 День (неділя) 09:00 Сніданок. Виселення.  
У програмі дня:  
• Зимненський жіночий монастир   
• Володимир-Волинський  
• Обід в місті Луцьк     
• Екскурсія по Луцькому замку     
17:00 Вирушаємо до Києва.    
Тунель Кохання  
23:30 Орієнтовний час прибуття в м.Київ 
 
Примітки: вказаний час є орієнтовним, і може змінюватись від 
обставин які від нас не залежать.  
 

КЕРІВНИК ГРУПИ 
Тамара 
тел. 0501450039 
0687953736 

АВТОБУС 
SETRA 
АІ9547ЕH 
 

Збір групи  
23.08.2018 о 23:15 м.Київ, ст.м. Житомирська  

Поруч з автосалоном 
«Infiniti» 
 
 

 
 

  
 

ОРГАНІЗАТОР ТУРУ 

                * у екстрених випадках 0663740754  

- Автобус прямує за визначеним маршрутом і графіком. Приходьте вчасно 
на посадку та під час зупинок; 
- В автобус сідаючи – ставтеся до нього, як до дому свого )). Бережливо 
ведіть себе з обладнанням його, не псуйте, не ламайте; 
-Під час поїздки забороняється: палити, вживати спиртні напої, продукти 
харчування, які мають специфічний запах або можуть зіпсуватися, 
розлитися, протекти, зіпсувати ваші речі або салон автобусу; користуватися 
різким парфюмом, голосно розмовляти та пересуватися по салону під час 
руху автобусу.  
 

Заповіді поведінки туриста в автобусі: 
 
 

Додаткові витрати:  
-Додаткове харчування 
-Вхідні квитки на території 
Біловезької пущі (Орієнтовна 
вартість повного пакету всіх квитків 
10 $) 
-Особисті витрати (у Білорусії для 
особистих витрат бажано мати з 
собою долари, євро або російські 
рублі. Також, можна 
розраховуватися банківською 
гривневою карткою. 
 

. 

         Що потрібно взяти з собою: 
 
Для дорослих - закордонний паспорт або 
внутрішній український з усіма фотографіями. 
Для дітей – оригінал свідоцтво про 
народження та проїзний документ (дитячий 
закордонний паспорт). 
Якщо проїзного документа немає - дитина має 
бути вписаною у паспорт одного з батьків. У 
випадку якщо когось із батьків поруч немає - 
при собі необхідно мати нотаріально завірену 
довіреність на те, що відсутній батько чи мати 
дозволяють вивозити дитину за кордон. 
         

          Що радимо взяти з собою: 
Зручне взуття для прогулянок 
Powerbank або додаткові пристрої для 
підзарядки телефонів та іншої техніки 
Снеки і вода для швидких перекусів 
Особисті ліки. 
Також рекомендуємо брати з собою  маленьку 
подушечку для більш комфортного сну під час 
поїздки. 
 


